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Resum 
 
En aquest treball s’ha desenvolupat un banc de testeig per provar la 
predistorsió digital i provar de linealitzar els amplificadors de potencia de radio 
freqüència.  
 
Avui en dia, la linealitat es un requeriment indispensable quan s’utilitza 
modulacions digitals amb alt nivell de PAPR (per exemple,OFDM i 64-QAM) en 
els amplificadors de potencia de RF. Una tecnica per millorar la linealitat es la 
predistorsio digital en banda base per tal de compensar el comportament no 
lienal dels amplificadors. 
 
El disseny i l’avaluació d’alguns algoritmes com la predistorsio digital, abans 
de la seva aplicacio en un sistema de transmissió real, es pot fer la prova amb 
el banc de testeig descrit aquest treball. Aquest banc de testeig consisteix 
utilitzant instruments de mesura controlat per un PC. 
 
D’entre totes les tècniques existents, exposades en aquest treball, hem decidit 
profunditzar en la coneguda com la predistorsió. Com el seu nom indica, la 
tècnica està orientada a obtenir una amplificació lineal predistorsionan la 
senyal d’entrada. Per aconseguir-ho, s’identifica les corbes AM-AM i AM-PM 
del transistor utilitzat i es caracteritza les corbes de predistorsió tant en 
amplitud com en fase. En aquest TFC s’estudia la millora de la distorsió tant 
dintre com fora de banda per diferents graus del polinomi característic , així 
dons per poder implementar-ho en un transmissor.  
 
Començarem posant de manifest la problemàtica dels AP i exposant breument 
les tècniques de linealització. A continuació detallarem els principis de 
funcionament de la predistorsió, la implementació del sistema i la estructura 
del codi generat. Per últim farem un anàlisi en profunditat dels resultats amb 
dos senyals generades desde el PC que son un test de dos tons i una M-QAM. 
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Overview 
 
 
In this work a testbed for testing digital predistortion algorithms has been 
developed and tested linearizing radio frequency power amplifiers. 
 
Today, linearity is an indispensable requeriment when using high PAPR digital 
modulations (i.e. OFDM and 64-QAM) in RF power amplifiers. One technique 
for improving linearity is to predistort the baseband digital modulation in order 
to compensate the amplifer nonlinear behavior. 
 
The design and evaluation of some digital predistortion algorithms, before its 
implementation in a real transmission systems, can be done in the radio-
frequency test-bed build and described in this work. This test-bed consist of by 
using PC-controlled instrumentation. 
 
Among all existing techniques, described in this paper, we decided to deepen 
the known as predistortion technique. As its name suggest, the technique is 
aimed to obtain a linear amplification predistorting the input signal. To achieve 
this, we identificate the caracteristic curve AM-AM and AM-PM of the transistor 
used and predistortion curves in both amplitude and phase. In this TFC study 
the improvement of distortion both within and outside the band for different 
degrees of characteristic polynomial and gifts to implement it in a transmitter. 
 
We start by stating the problem of AP and briefly exposing linearization 
techniques. Here are the principles of operation of the predistortion, the 
implementation of the system and structure of the generated code. Finally draw 
up an in-depth analysis of the results with two signals generated from the PC 
are a test of two tones and a M-QAM. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Cap tècnica d'amplificació de potència ni ninguna arquitectura del transmissor 
és la millor per a totes les aplicacions. Moltes de les tècniques bàsiques que 
ara estan començant a utilitzar es van dissenyar fa dècades, però només 
recentment s'han fet pràctiques gràcies als avenços en els dispositius de RF 
d'alta potència i circuits de suport com ara el processament de senyal digital 
(DSP) [21]. 
 
Las modulacions clàssiques com FSK (Frequency-Shift Keyin) o PSK (Phase-
Shift Keying) fan servir polsos conformadors rectangulars, en conseqüència la 
senyal RF es de envoltant constant. En aquest cas es pot amplificar amb AP 
no-lineals amb una bona eficiència. No obstant això l’espectre resultant de la 
funció sinc propaga l’energia del senyal en una banda bastant amplia. 
 
Els senyals generats per les modulacions utilitzades avui en dia, com l’OFDM 
(Orthogonal Frequency Domain Multiplexing) o les M-QAM (Multi-Level 
Quadrature Amplitude Modulation) requereixen d’altes velocitats de dades i una 
utilització eficient del espectre, per això es sol utilitzar un pols conformador de 
tipus Cosinus Realçat, que provoca que la senyal de RF tingui una envoltant 
variable. Aquests fets fan que la senyal presenti alts nivells de PAPR (Peak-to-
Average Power Ratio), típicament entre 8 i 13dB. El PAPR es la relació entre la 
potencia de pic (�����) instantània de la senyal i la potencia mitja �������	�
 de 
la senyal. El PAPR, definit a l’equació 0.1, és la diferència expressada en dB 
del valor de potència màxim del senyal (�����) respecte el valor de potència mig 
�������	�
. 
 
 

������� = 10 log�� � �����
���� �!�"                                 (0.1) 

 
 
Un PAPR alt imposa alts nivells back-off per mantenir la linearitat. Per contra, a 
major back-off, menys eficiència. Un altre factor que té influència directe en 
l’eficiència és el tipus d’amplificador de potència . Els AP (Amplificadors de 
Potència) altament eficients són molt no-lineals i els lineals són molt poc 
eficients. Per aquest motiu, amb la intenció de treballar amb poc back-off i 
poder utilitzar AP eficients, tractarem la tècnica de linealització coneguda com 
predistorsió. La tècnica consisteix, a grans trets, en modificar la senyal de 
entrada del amplificador, de tal manera, que a la sortida del amplificador trobem 
la senyal de entrada amplificada per un valor constant durant tot el marge 
d’entrada. L’objectiu del TFC és crear una plataforma pel testeig de la distorsió 
d’amplificadors i tot seguit aplicar la tècnica de linearització coneguda com 
predistorsió. Un cop aplicada aquesta tècnica poder analitzar els resultats 
obtinguts i crear una taula de la millora de la linealització en funció dels 
coeficients de la predistorsió. 
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Al primer capítol posarem de manifest la problemàtica dels amplificadors de 
potència pel que fa a la incompatibilitat, a priori, entre linealitat i eficiència. 
 
Al segon capítol tractarem les tècniques de linealització conegudes, 
classificant-les i fent-ne una breu descripció de cadascuna. 
 
Al tercer capítol descriurem els principis de funcionament de la predistorsió i 
explicarem tots els detalls de la implementació proposada. 
 
Al quart capítol exposarem els instruments realitzats en el sistema complet. 
 
Al cinquè capítol s’explica detalladament el sistema complet i el diagrama de 
flux del programa creat per el test de la predistorsió. 
 
Al sisè capítol exposarem i analitzarem els resultats obtinguts amb el test de 
una senyal de dos tons i una senyal modulada M-QAM. 
 
Per últim, a les conclusions, avaluarem l’assoliment dels objectius del TFC i 
proposarem aspectes de millora per un treball futur. 
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CAPÍTOL 1. AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA 

 

1.1. Introducció 
 
Un amplificador de potència (AP) es un circuit que permet la conversió de 
corrent continua (DC) d’entrada en una quantitat significativa de potencia RF de 
sortida. 
 
En la majoria dels casos, un AP no es nomes un amplificador de petita senyal 
conduit a la saturació sinó que existeix un gran varietat de AP diferents, on la 
majoria fan servir tècniques mes enllà d’una simple amplificació lineal. 
 
Els transmissors contenen un o mes d’un AP i, com és un dispositiu actiu, 
requereix d’una font d’alimentació per al seu funcionament. Això fa que sigui un 
dels components del transmissor que més energia consumeix, vora el 70%, 
fent que maximitzar la seva eficiència energètica sigui de vital importància [1]. 
 
D’altra banda, l’AP és el responsable de la majoria de no-linealitats del 
transmissor. Aquest fet és crític per a modulacions espectralment eficients, amb 
alts nivells de PAPR, que obliguen a treballar amb nivells de back-off molt 
significatius, és a dir: hem de sacrificar eficiència per mantenir la linealitat [2]. 
 
 

1.2. Requeriments per la linealitat  
 

1.2.1 Representació d’un amplificador no-lineal 
 
Quan un amplificador de potencia es comporta de manera lineal presenta una 
funció de transferència lineal,es a dir, el voltatge de sortida es un múltiple del 
voltatge d’entrada. Sen #$%&'( el voltatge de entrada, #)*+&'( el voltatge de 
sortida, ,·� la funció de transferència i .�el guany , l’amplificació lineal es pot 
expressar com, 
 
 

#)*+&'(  = ,#$%� = .�#$%&'(                                  (1.1) 
 
 
Per contra, la naturalesa no-lineal dels AP es manifesta en forma d’efectes 
dinàmics i de distorsió harmònica i d’intermodulació. 
 
Una definició mes real consisteix en definir el AP com un sistema no-lineal on la 
senyal de sortida es un funció no-lineal de la senyal d’entrada. Si assumim un 
AP sense memòria, la resposta de l’AP a un senyal d’entrada #$% pot ser 
modelada per l’expressió polinòmica de l’equació 1.2 [5]. 
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#)*+&'( ≈ 1 .�2�3� #$%� &'( = .�#$%&'( + .5#$%5 &'(+ .6#$%6 &'( + ⋯              (1.2) 
 
 
El primer terme és el terme lineal desitjat a la sortida.  
 
Els termes parells són els responsables de la distorsió harmònica: afegeixen 
components freqüencials no desitjats a múltiples de la freqüència portadora. 
Aquest tipus de distorsió no lineal pot ser cancel�lada per mitjà de filtres. 
 
Els termes imparells, en canvi, són la causa de la distorsió d’intermodulació. 
Aquesta consisteix en l’aparició de components freqüencials molt propers al 
senyal desitjat o, en alguns casos, dins de la banda d’interès, fent que el 
filtratge sigui inviable. 
 

1.2.2 Mesures comunes en sistemes no-lineals 
 
Una mesura per observar i entendre els efectes de la distorsió no-lineal 
introduïts per l’AP es pot dur a terme a través de las corbes de AM-AM 
(amplitude-to-amplitude) i AM-PM (amplitude-to-phase). La corba AM-AM 
representa la amplitud a la entrada contra la amplitud a la sortida i ens dona 
informació sobre la relació no-lineal existent entre la potencia d’entrada i la 
potencia de sortida. En canvi la corba AM-PM ens dona informació de com 
canvia la fase de sortida en funció de l’amplitud d’entrada. A la figura 1.1 
podem veure que a nivells baixos la sortida es una versió a escala de la senyal 
d’entrada, però, a mida que incrementen la potencia d’entrada la potencia de 
sortida comença a disminuir i entra en saturació. També podem observar que si 
varia el valor d’entrada, afecta a la fase del senyal de sortida. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Corbes AM-AM i AM-PM 
 
 
La figura 2.2 mostra altres mesures comunes que es fan servir per caracteritzar 
els AP, com pot ser el punt de saturació, el punt de compressió a 1dB i el Input 
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and Output Back-off (IBO and OBO). El punt de compressió a 1dB es el valor 
de la potencia de sortida quan la diferencia entre el guany de l’amplificador 
lineal i el guany no-lineal es igual a 1dB, es a dir, el guany ha sofert 1dB de 
compressió.  
 
 

 
 

Fig. 1.2 Mesures característiques de l’AP [4] 
 

 
Els valors de back-off no nomes depenen de la linealitat dels amplificadors sinó 
que també depenen del PAPR de la senyal. Tant han el valor d’entrada (IBO) 
com en el valor de sortida (OBO). 
 
 

8�9��� = �$%:;<��=� − �$%��!��=�                           (1.3) 
 
 

9�9��� = �)*+:;<��=� − �)*+��!��=�                        (1.4) 
 
 

1.2.3 Mesures per la linearitat 
 
La linearitat es caracteritzada, mesurada i especificada mitjançant varies 
tècniques que depenen del senyal i de la aplicació [21]. En el nostre cas la 
linearitat d’un AP de RF normalment es caracteritzat C/I (Carrier-to-
Intermodulation), ACPR (Adjacent-Channel Power Ratio) i EVM (Error-Vector 
Magnitude). 
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Per mesurar el C/I s’aplica al AP una senyal de dos tons o mes d’igual 
amplitud. Un anàlisi típic es utilitzar una senyal de dons tons purs d’igual 
amplitud, tal com indica la formula 1.5 i 1.6 . 
 
 

?&'( = @ cos&C�'( + @ cos&C5'(                                 (1.5) 
 

 

C� = 2E FGH − ∆J
5 K,      C5 = 2E FGH + ∆J

5 K                            (1.6) 

 
 
Les no-linealitats del AP causen el productes de intermodulació a les 
freqüències suma i resta als múltiples de la portadora. Es aquí on es defineix el 
C/I, com la diferencia en dB’s entre la portadora i el màxim producte 
d’intermodulació, que normalment es el producte d’intermodulació de tercer 
ordre (IM3). En la figura 1.3 podem veure les noves components freqüencials 
causades pel productes d’intermodulació i la definició de C/I. 
 
 

 
 

Fig. 1.3 Espectre d’un AP excitat amb dos tons de la mateixa amplitud 

 
 
L’ACPR mesura la distorsió fora de la banda i es defineix com la quantitat de 
potència del senyal a la banda de pas respecte la dels canals adjacents 
(superior i inferior). En la figura 1.4 podem veure com la senyal te mes potencia 
a altres freqüències. 
 
 

�M�� = �NOPQ�OR
��RS�T�OUPTV�OO�W

= X �YZU&J(∙\J]
X  �YZU&J(∙\J^X  �YZU&J(∙\J_:`:

��a�                 (1.7) 
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Fig. 1.4 Espectre d’entrada i de sortida d’un senyal WCDMA modulat [4]. 
 
 
L’EVM mesura la distorsió dins de la banda i es defineix com de la diferència 
entre el senyal de referència i el senyal mesurat (Fig. 1.2). La definició analítica 
és la següent: 
 
 

b@c = de
f 1 g�hSihjS
k^�lSilmS
knfSoe

p�q�rp                                       (1.8) 

 
 

On N es el numero de símbols, 8s i tsson les components I e Q del senyal 
rebut, 8js i tms son els components I e Q ideals del senyal rebut i p#u�vp és el 
màxim vector del senyal ideal. 
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Fig. 1.5 Vector error 

 
Un altre mesura important per mesurar la distorsió dintre de la banda es 
l’anomena’t NMSE ( Normalised Mean Square Data) te una relació mol estreta 
amb el EVM però amb aquesta mesura no es compara els senyals filtrats sinó 
que el càlcul es realitza sobre la senyal amb las seves transicions, es defineix 
analíticament a la formula 1.9 . 
 
 

wcxb = 10 log��
1 &yzOi{Oy(kfOoe

1 yzOykfOoe
                                     (1.9) 

 
 
On |% es la senyal de transmessa i }% es la senyal rebuda. 
 

1.3. Eficiència 
 
L’eficiència d’un amplificador de potència es descriu com la quantitat de 
potencia de DC que es convertida en potencia de RF i ve definida per l’equació 
(1.4). 
 
 

~ = ��_<
�RT

%�                                                (1.10) 
 
 
Si volem una mesura que només tingui en compte la contribució neta de l’AP, 
no hem de considerar la potència RF present a l’entrada. Per aquest motiu, a 
l’equació (1.11), definim el concepte de PAE (Power Added Efficiency). 
 
 

��b = ��_<i��f
�RT

%�                                             (1.11) 
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1.4. Compromís entre linealitat i eficiència 
 
Eficiència i linearitat estan íntimament relacionats en el disseny dels AP, el 
objectiu de dissenyar un bon AP es tindre una bona linearitat amb una 
eficiència raonable. 
 
Les tècniques de linearització ajuden a augmentar la eficiència dels AP ja que 
així el punt de compressió a 1dB,on la PAE es més alta, esta mes a prop del 
punt de saturació. En la figura 1.6 podem observar el efecte de la linearització 
sobre la eficiència de un amplificador de tipus A. 
 
 

 
 

Fig. 1.6 Linearitat d’un AP en funció de la eficiència sense linealitzar i 
linealitzat. 

 
 
Encara que no hem de oblidar que perquè els pics del senyal no caiguin dins 
de la zona de saturació també hem de tindre amb compte el marge de back-off. 
 
La relació entre linealitat i eficiència no nomes depèn dels nivells de back-off 
sinó que també depèn del tipus de AP utilitzat. La Taula 1.1 ens relaciona la 
classe d’AP amb el seu mode de funcionament, la seva linealitat i  la seva 
eficiència [16]. 
 
 
Taula 1.1. Classes d’AP, mode de funcionament, linealitat i eficiència. [4] 
 
Classe d’AP Mode de funcionament Màxima eficiència Linealitat 

A  
Font de corrent 

50% Bona 
AB Millor que A 

Pitjor que B 
Pitjor que A 
Millor que B 

B 78.5% Moderada 
C 100% Pobre 
D  100% Pobre 
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E Commutat 100% Pobre 
F 100% Pobre 

 
 
La taula posa encara més de manifest la necessitat de trobar una solució de 
compromís entre linealitat i eficiència. Les classes d’AP i les seves 
característiques poden trobar-se desenvolupades a [8]. 
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CAPÍTOL 2. TÈCNIQUES DE LINEALITZACIÓ 
 

2.1. Introducció 
 
Una vegada hem fet palesa la necessitat d’aplicar aquestes tècniques, ja 
podem classificar-les i fer-ne una breu descripció. 
 
Podem dir que les principals tècniques de linearització son el feedback, el 
feedforward i la predistorsió. Desprès segons la classificació que fa [21] podem 
dir que existeixen diferents arquitectures de transmissors. On l'arquitectura 
clàssica es basa en AP’s lineal i combinadors de potència.  
 
Però també existeixen una gran varietat d'arquitectures diferents, com el stage 
bypassing, Kahn, envelope tracking, outphasing i Doherty. On moltes 
d’aquestes arquitectures són en realitat velles tècniques de linealització que 
s'han fet recentment pràctiques per les capacitats de la DSP. 
 
En aquest capítol d’escriure’m les principals tècniques de linearització i algunes 
arquitectures de transmissors molt conegudes i utilitzades, si es vol mes 
informació sobre la arquitectura del transmissor es pot trobar a [21]. 
 

2.2. Linearització  
 

5.2.2 Feedback 
 
La tècnica de feedback o retroalimentació va ser inventada i patentada per H.S. 
Black l’any 1927. És una tècnica utilitzada per qualsevol correcció de errors 
però destaca la seva aplicació en amplificadors d’àudio. La seva implementació 
en amplificadors de radiofreqüència té certes limitacions pels requeriments 
d’amplada de banda i de linealitat. Aquesta tècnica sacrifica el guany de 
l’amplificador a favor de la linearitat. La figura 2.1 mostra l’esquema de blocs de 
la tècnica feedback. 
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Fig. 2.1 Esquema de blocs de la tècnica feedback. 

 
 

La tècnica de feedback te moltes variants que es poden trobar detalladament 
explicades a: 
 

• RF feedback [6] 

• Envelope feedback[6] 

• Polar feedback [18] 

• Cartesian feedback [19] 
 

5.2.3 Feedforward 
 
La tècnica de feedforward també va ser inventada per H. S. Black anys abans 
que la del feedback però va ser eclipsada per aquesta última i fou pràcticament 
ignorada fins a finals dels anys 60. Ofereix unes prestacions excel�lents 
d’ample de banda i reducció de la distorsió. 
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Fig. 2.2 Esquema de bloc de la tècnica Feedforward 

 
 
Com podem veure a la figura 2.2 la senyal d’entrada es bifurca en dos 
branques. A la branca superior tenim el AP seguit d’un acoplador, que extreu 
una mostra de la senyal amplificada amb la distorsió del AP. A la branca 
inferior, s’aplica un retard a la senyal d’entrada igual al que es produeix al 
amplificador. 
 
El senyal que s’extreu del acoplador se li resta la senyal de la branca inferior, 
quedant així aïllat que produeix el AP. Aquesta distorsió s’amplifica y s’afegeix 
a la branca superior utilitzant un altre acoplador que inverteix la fase de la 
distorsió, aconseguint així la senyal d’entrada amplificada i sense distorsió. 
 
Les principals avantatges d’aquesta tècnica son que  el guany del AP no es 
redueix (el contrari que en feedback) i que la seva configuració es 
incondicionalment estable. 
 
La principal desavantatge del sistema es que al ser de llaç obert no 
compensarà els canvis que poden sofrir els components al llarg del temps i la 
variació dels efectes de memòria per la temperatura. Realment tot el 
plantejament anterior no es mes que una aproximació ja que el amplificador de 
error no es ideal i es tindria que afegir un altre llaç que complicaria molt mes el 
sistema. Un altre aspecte clau son el desequilibris d’amplitud i fase, així com la 
desigualtat dels retards dels senyals al viatjar en diferents branques que es 
comparen ( en aplicacions de RF aquests desajustos poden comprometre las 
prestacions del linealitzador, pel que es necessari introduir algun tipus de 
mecanisme de compensació) 
 

5.2.4 Predistorsió  
 
És una de les tècniques més senzilles a nivell conceptual ja que consisteix en 
crear una característica de distorsió del senyal d’entrada que sigui 
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complementària amb la distorsió característica de l’AP (Fig. 2.4). El resultat 
teòric és una amplificació lineal del senyal d’entrada. Per contra, no és trivial 
obtenir la característica inversa a l’AP i és necessari introduir un feedback per a 
permetre l’adaptabilitat [4]. 
 
 

 
 

Fig. 2.4. Principi de funcionament de la predistorsió [4]. 
 

 
Podem distingir diferents tipus de predistorsió en funció de: 
 

• La tecnologia emprada: analògica o digital. 
• L’adaptabilitat: de llaç obert (adaptativa) o de llaç tancat (no adaptativa). 
• La freqüència d’operació: en banda base, a freqüència intermitja o a 

radiofreqüència. 
 

En el capítol 3 es descriu mes detalladament la tècnica de predistorsió, mes 
concretament la tècnica de predistorsió adaptativa en banda base, utilitzada en 
aquest TFC.  
 
 

2.3. Arquitectura del Transmissor 
 

2.3.1. Técnica de Kahn 
 
La tècnica de Kahn es basa en la tècnica de linealització de Envelope 
Elimination and Restoration (EE&R) i ha estat utilitzada amb èxit en sistemes 
OFDM i DVB. Com mostra la Fig. 2.3, el mètode es basa en separar el senyal 
d’entrada, amb modulació d’amplitud i de fase, en dos senyals: un en banda 
base amb l’envoltant (V(t)) i un altre amb la informació de fase (Φ(t)) i amplitud 
constant a freqüència ωc. El senyal S2(t) es amplificat per un AP altament 
eficient que, a la seva vegada, està alimentat amb el senyal S1(t) amplificat per 
un amplificador que suporti des de zero fins a freqüències de MHz. Assumint la 
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correcta compensació dels retards entre els dos camins, obtenim a la sortida 
una rèplica amplificada en potència del senyal d’entrada [6]. 
 
 

 
 
 

Fig. 2.3. Esquema de la tècnica EE&R 
 

2.3.2. Outphasing 
 
La arquitectura de Outphasing fa servir la tècnica de linearització Linear 
Amplification using Nonlinear Components (LINC). Aquesta tècnica va ser 
proposada per Donald Clyde Cox l’any 1974.  
 
Les tècniques de LINC i CALLUM (Combined Analog-Locked Loop Universal 
Modulator) es basen en la generació de senyals d’amplitud constant, que 
permeten l’ús d’AP altament eficients, i que recombinades produeixen una 
rèplica amplificada del senyal original [16]. 

 
Els principals handicaps d’aquesta tècnica són: els desajustaments d’amplitud i 
fase entre branques (com passava amb el feedforward), l’increment d’amplada 
de banda dels senyals d’amplitud constant respecte el d’entrada i la pèrdua 
d’energia al recombinar els senyals [4]. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Diagrama de blocs d’un sistema LINC 
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CAPÍTOL 3. PREDISTORSIÓ 
 

3.1. Introducció 
 
Com ja s’ha comentat en el apartat 2.2.3 existeixen molts tipus de predistorsió. 
La primera gran diferenciació que es fa és en funció del tipus de tecnologia 
utilitzada, pot ser analògica o digital. 
 
En aquest capítol d’escriure’m la predistorsió digital ja que es la tècnica 
utilitzada i la mes desenvolupada avui en dia. 
 
Dintre de la predistorsió digital podem diferenciar entre la predistorsió 
adaptativa o no adaptativa,es a dir, si te en compte els efectes de memòria del 
AP i si la apliquem a banda base, en freqüència intermitja o en radiofreqüència. 
 
Segons el tipus de predistorsió utilitzada es tria el model de comportament del 
AP. Per aquest TFC, on no es tenen en compte els efectes de memòria, es fa 
servir un model polinomial basat en la estimació de las corbes AM-AM i AM-PM 
per el mètode de mínims quadrats.  
 
Si tinguéssim en compte els efectes de memòria podríem fer servir un model de 
comportament denominat NARMA (Nonlinear Auto-Regressive Moving Average 
Models). Si el lector esta interessat sobre els models de comportament en la 
predistorsió digital pot trobar-ne desenvolupada a [4]. 
 

3.2 Concepte de Predistorsió  
 
La principal idea darrera del concepte de predistorsió es el objectiu de introduir 
les no-linealitats inverses que poden compensar las distorsions causades per el 
AP i que es poden observar en les corbes AM-AM i AM-PM. Si es considera un 
amplificador sense memòria vol dir que la sortida es una funció instantània de 
la entrada. El concepte es pot veure a la figura 3.1 on s’il�lustra la corba AM-AM 
del AP, la corba de predistorsió d’amplitud i la corba ideal perquè el AP sigui 
lineal. 
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Fig. 3.1 Corba AM-AM (blau), corba de predistorsió (verd) i corba AM-AM ideal 
(vermella) 

 
 

En aquest escenari es pot considerar que las distorsions d’amplitud i fase 
nomes son causades per l’amplitud de la senyal d’entrada. . Si considerem una 
senyal d'entrada #$% amb freqüència de la portadora �H i fase �&'( tal que 
 
 

#$%&'( = a&'( cos��H' + �&'(
                                      (3.1) 
 
 
Llavors el voltatge corresponent a la sortida #)*+&'( ve donar per  
 
 

#)*+&'( = �&'(� cos&�H' + �&'( + �a&'(�(                          (3.2) 
 
 
Aquí , �&'(� i �a&'(� representa, respectivament, las característiques de  AM-
AM i AM-PM en funció de la envoltant d’entrada. 
 
El predistorsionador opera a la senyal d’entrada de manera complementaria a 
la distorsió causada pel el AP, per tal de produir un senyal de sortida lineal. 
Així, si ∇a&'(��?���a&'(��  és la funció complexa del predistorsionador, llavors 
la sortida predistorsionador #\ es donarà per 
 
 

#\&t( = ∇a&'(��?��&'( + ��a&'(��                                (3.3) 
 
 
On les funcions ∇… � i ��… � satisfan els criteris que inverteixen les no 
linealitats creats per l’Amplificador de Potencia 
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��∇a&'(�� = �a&'(                                              (3.4) 
 

 
��a&'(� + �∇�a&'(�� = 0                                       (3.5) 

 
 
El guany lineal esperat ve donat per la constant � en l’equació (X). El 
predistorsionador ha de complir amb les condicions de predistorsió, com 
s’indica a les equacions (X) i (X). 
 

3.3 Estructura i algorisme de la predistorsió 
 
Per començar hem de definir les corbes AM-AM i AM-PM del AP. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Corba AM-AM 
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Fig. 3.3 Corba AM-PM 

 
A partir d’aquestes corbes es pot començar a dissenyar el predistorsionador. El 
que hem de fer primer es caracteritzar aquestes corbes per tal de poder trobar 
la funció inversa, en el cas de la predistorsió d’amplitud, i poder restar la fase 
introduïda per el AP, en el cas de distorsió de fase. 
 
Per caracteritzar aquestes corbes hem fet servir el mètode de mínims quadrats. 
En el annexa hi ha informació sobre aquest mètode. 
 

 

Fig 3.4 Diagrama de blocs del sistema de predistorsió 

 
 
En la figura 3.3 podem observar el diagrama de blocs d’un sistema de 
predistorsió. La senyal d’entrada que en aquest cas es gsig s’ha de separar en 
mòdul i fase. Primer aplicarem la predistorsió d’amplitud i tot seguit calcularem 
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la fase que s’ha de restar a la senyal d’entrada per tal d’evitar la distorsió de 
fase. 
 
Detectar la funció de predistorsió d’amplitud es tan senzill com invertir els 
ordres dels eixos i tornar a caracteritzar la corba. En la figura 3.4 es pot veure 
com s’han invertit els eixos i s’ha caracteritzat la corba de predistorsió 
d’amplitud a partir del mètode de mínims quadrats. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Corba predistorsionada (blau) i caracterització de la predistorsió 

 
 
Un cop tenim la funció de predistorsió podem calcular el valor de la fase que 
hem de restar a la senyal d’entrada. Aquesta fase es calcula amb els valors 
d’amplitud de la senyal x_dpd, ja que, el AP introduirà una distorsió de fase 
depenen d’aquest valors. 
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Fig. 3.6 Diagrama de blocs amb un exemp

 
 
En la figura 3.6 podem veure un 
d’entrada gsig amb una amplitud de 0.35 V i un fase de 30º. La funció de 
predistorsió d’amplitud ens diu que per una entrada de 0.35 la sortida es de a 
0.3764 V, així, si el sistema es 
a tindre els 0.35 V, en el nostre cas dona 0.3496. Ara ens tenim que fixar amb 
la funció de predistorsió de fase on diu que per una entrada de 0.3789 V la fase 
variarà 125,8192º això vol dir que, si tenim la
polar, a la senyal gsig se li ha de restar aquesta fase introduïda per el AP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diagrama de blocs amb un exemple seguint les corbes anteriors

podem veure un exemple, imaginem que tenim 
d’entrada gsig amb una amplitud de 0.35 V i un fase de 30º. La funció de 
predistorsió d’amplitud ens diu que per una entrada de 0.35 la sortida es de a 
0.3764 V, així, si el sistema es lineal, quan passi per la funció del AP tornarem 
a tindre els 0.35 V, en el nostre cas dona 0.3496. Ara ens tenim que fixar amb 

de fase on diu que per una entrada de 0.3789 V la fase 
125,8192º això vol dir que, si tenim la entrada expressada en forma 

polar, a la senyal gsig se li ha de restar aquesta fase introduïda per el AP.

 21 

 

le seguint les corbes anteriors 

imaginem que tenim una senyal 
d’entrada gsig amb una amplitud de 0.35 V i un fase de 30º. La funció de 
predistorsió d’amplitud ens diu que per una entrada de 0.35 la sortida es de a 

lineal, quan passi per la funció del AP tornarem 
a tindre els 0.35 V, en el nostre cas dona 0.3496. Ara ens tenim que fixar amb 

de fase on diu que per una entrada de 0.3789 V la fase 
entrada expressada en forma 

polar, a la senyal gsig se li ha de restar aquesta fase introduïda per el AP. 
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CAPÍTOL 4. BANC DE TESTEIG 
 

4.1. Introducció 
 
Per estudiar les no-linealitats dels AP s’ha creat un banc de testeig. Aquest 
banc de testeig te l’avantatge de ser mes eficient, o si mes no mes ràpid, que 
altres dispositius,com la FPGA o la DSP, ja que tant la senyal com la 
predistorsió s’està creant des de l’entorn de MATLAB. Això implica mes 
rapidesa a la hora de testejar els amplificadors ja que la senyal no s’ha de 
compilar, digitalitzar,... en els mateixos dispositius, sinó que es tracta tot desde 
el PC. 
 
Per treballar de manera mes còmode s’ha automatitzat tot els instruments que 
intervenen en el banc de testeig. Hi ha un ordinador central connectat per GPIB 
als instruments. D’aquesta manera es poden realitzar canvis en els instruments 
de manera remota a traves de comandes SCPI. 
 
Per estudiar les no-linealitats dels AP s’ha fet servir sempre el mateix transistor 
i s’ha aprofitat una arquitectura d’Envelope Tracking ja que nomes varia en la 
alimentació del transistor. 
 
En aquest capítol es defineix de manera resumida el instruments que 
componen el banc de testeig, el GPIB i el transistor utilitzat. 
 

5.2 Hardware 
 

4.2.1 MXG Vector Signal Generator N5182A 
 
Agilent vector MXG està optimitzat per a la fabricació de les comunicacions 
mòbils i els components de connectivitat sense fils. Agilent vector MXG 
proporciona un millor valor per a la seva inversió mitjançant un increment, 
millorar el rendiment de la prova, maximitzant el temps d'activitat, i l'estalvi 
d'espai en rack. Amb escalabilitat i el rendiment de RF de banda base, el vector 
MXG de Agilent es configura fàcilment per satisfer les seves necessitats 
d'assaig específic. 
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Fig. 4.1 Vector Signal Generator N5182A 
 

 
Principals característiques: 
 

• 250 kHz to 3 or 6 GHz (Ajustable fins a 100 kHz) 
• Potencia de sortida de +13 dBm @ 1 GHz  
• ≤ -121 dBc/Hz (typ) soroll de fase a 1 GHz i 20 kHz offset 
• Velocitat de commutació en el mode de SCPI ≤1.2 ms; Commutació de 

freqüències simultànies, amplitud i forma d'ona  ≤900 µs  
• AM, FM, øM, i polsos  
• Pas i escombrat digital amb el canvi simultani de la freqüència, la 

potencia i la forma d'ona 
• Generador de banda base intern (100 MHz RF BW; fins 125 Msa/s de 

freqüència de mostreig): nomes amb la forma d’ona arbitraria 
• Fins a 64 MSa reproducció i 100MSa de memòria d'emmagatzematge 
• Interfície LAN, USB 2.0, and GPIB 

 

4.2.2 Waveform Generator WW2572A 
 
Model 2572A, és un sintetitzador de freqüència de dos canals de forma d'ona 
àgil que combina un rendiment líder en la indústria, l'agilitat i la capacitat de 
modulació de freqüència en un producte independent. La font de senyal en el 
rang de 1Hz a 250MHz i la resolució vertical DAC de 16 bits proporcionen els 
estímuls de prova necessaris per a les pròximes dècades. Pot ser utilitzat com 
un generador de forma d'ona arbitrària, generador de modulació, així com la 
funció i la generació de pols. 
 
 

 
 

Fig. 4.2 Waveform Generator WW2572A 
 

 
Principals característiques: 
 

• Generador d’ona de doble canal de 250MS/s 
• Genera sinus i ones quadrades a 100MHz 
• Resolució d’amplitud de 16 bits 
• Memòria de forma d’ona de 1M, 2M o 4M opcional 
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• Múltiples modes de funcionament incloent trigger, re-trigger i trigger 
delay. 

• AM, FM, FM arbitraria, FSK, ASK, (n)PSK, (n)QAM i freqüència de Hop. 
• Interfícies Ethernet 10/100, USB 2.0 i GPIB 
• Sincronització multi instrument. 
• Software ArbConnection per facilitar la creació i control de formes d’ona. 

 

4.2.3 Digital Store Oscilloscope DS090404A 
 
La sèrie DSO90000 Infiniium compta amb la tecnologia líder en la indústria que 
permet un rendiment superior del oscil�loscopi que va més enllà de les 
especificacions. Es pot fer un software a mida per accelerar les tasques de 
mesura, pot ser totalment integrat dins de l'aplicació del oscil�loscopi per a una 
operació sense problemes. La acceleració del Hardware ajuda a la velocitat i 
rendiment de les mesures. I s'ha assegurat d’obtenir la mesura més precisa 
cada vegada amb menys marge de soroll per interferir i sondes que operen a 
l'ample de banda total de l'àmbit d'aplicació. 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Digital Store Oscilloscope DS090404A 
 

 
Principals característiques: 
 

• Ample de Banda de 4 Ghz 
• Freqüència  de mostreig de 20 GSa/s en cada un dels 4 canals 

analògics 
• De 10 Mpts a 1Gpts de memòria a cada canal 
• Baix nivell de soroll: 1,44 mVrms en 100mV/div 
• Profund anàlisis d’aplicacions 
• Més de 29 aplicacions de programari per al compliment, la depuració i el 

anàlisi, incloent: DDR 1 / 2, canal de fibra òptica, USB 2.0, etc. 
 

4.2.4 Series Spectrum Analizer E4407B Agilent 
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L’ Agilent E4407B ESA-E és l’analitzador dels resultats de l'espectre. La sèrie 
estableix les normes de rendiment en la velocitat de mesura, rang dinàmic, la 
precisió i la resolució de potencia per productes de preu similar. La selecció 
d'un botó de solucions de mesura combinada amb la interfície d'usuari fàcil de 
navegar i el rendiment de la velocitat permet a l'usuari passar menys temps de 
prova i més temps a dissenyar, construir i solucionar problemes de components 
i productes. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Series Spectrum Analizer E4407B 
 

 
Principals característiques: 
 

• Rang de freqüències de 9 KHz a 26.5 
• Ample de Banda de resolució: 1kHz a 5MHz 
• Soroll de fase. -90dBc/Hz (10kHz offset) 
• Precisió de l’amplitud total: + o – (0.6 dB + resposta absoluta de 

freqüència) 
• Precisió d’amplitud absoluta + o – 1.1dB 
• Rang de mesura: 50 Ohms -120dBm a +30dBm 
• Potencia màxima de entrada: +30dBm (1W) 

 

4.2.5 CGH40006P – Power Amplifier 
 
Els transistors de Gallium Nitride (GaN) i High Electron Mobility Transistor 
(HEMT), com es el cas del Cree CGH40006P, ofereixen una gran eficiència, un 
gran guany i unes capacitats d’ample de banda. Fent que es converteixi en el 
transistor ideal per els circuits amplificadors lineals i comprimits. El CGH40000, 
operant des d'un carril de 28 volts, ofereix la solució de banda ampla a una 
varietat d'aplicacions de RF i microones. 
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Fig. 4.5 CGH40006P 
 
 

Principals característiques: 
 

• Fins a 6 GHz d’operació 
• 13 dB de guany en petita senyal a 2.0 GHz 
• 11 dB de guany en petita senyal a 6.0 GHz 
• 8 W a �h� = 32 ��= 
• 65% d’eficiència a �h� = 32 ��= 
• Funcionament a 28 V 

 

4.2.6 GPIB BUS – National Instruments 
 
El bus GPIB és un bus de dades digital de curt abast implementat el 1965 per 
Hewlett-Packard (HP). L'objectiu de dissenyar el GPIB es per connectar els 
testos de prova i els dispositius de mesures a alguns equips per tal de ser 
capaç de programar-los, com per exemple, un ordinador. 
 
Al 1990 l'estàndard original va ser revisat i, en concret, la comunicació entre 
instruments de mesura i controladors. Les comandes SCPI (Comandaments 
estàndard Instruments Programables) van ser seleccionades, el que permet un 
llenguatge de programació simple i senzill que s'utilitza amb qualsevol 
instrument. 
 
La interfície del GPIB consisteix en 16 línies de senyal i 8 línies de terra. Les 16 
línies de senyal es descomponen en 8 línies de dades, 3 línies de control de 
transferència i 5 línies de control d’interfície.  
 
El controlador GPIB s'ha utilitzat aquí, i que permet la connexió dels dispositius, 
és el NI GPIB-USB-HS (National Instruments GPIB Controller per 
USB 2.0 d'alta velocitat). 
 
 

 
 

Fig. 4.6 GPIB Bus 
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Principals característiques: 
 

• Port USB: High Speed USB signal, 480Mbps 
• Comptabilitat amb IEEE 488: IEEE 488.1 i IEEE 488.2 
• Màxima velocitat de transferència del busos IEEE 488: 

o IEEE 488 interlocked handshake: 1.8 Mbps 
o IEEE 488 non-interlocked handshake (HS 488) 7.2Mbps 

 

4.2.6.1 Programming GPIB (SCPI) 

 
El SCPI defineix un conjunt estàndard de comandaments de control de prova i 
dispositius de mesura en els sistemes d'instrument. Especifica la estructura i 
sintaxi de les comandes per un instrument de control programable, per 
exemple, un GPIB. 
 
Els dispositius de SCPI utilitzen un sistema de capçaleres amb la finalitat de 
proporcionar un estructura de comandaments jeràrquica. El arbre de 
comandaments ens dona una idea de la estructura i ordre, a la hora de 
implementar els comandaments SCPI. Cada dispositiu e instrument te la seva 
pròpia guia on explica i especifica els comandaments SCPI. En la figura 4.7 
podem veure un tros del arbre de comandaments SCPI de l’ instrument de 
mesura Digital Store Oscilloscope DS090404A. 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Arbre de comandaments SCPI 
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CAPÍTOL 5. ENTORN DE TREBALL 
 

6.2 Sistema complet 
 
Un cop definit el hardware utilitzat,per crear el banc de testeig i per estudiar la 
predistorsió en AP, podem definir el sistema complet i el seu funcionament. 
 
Cal dir que s’ha aprofitat el sistema dissenyat per un estudi de la predistorsió 
en AP que utilitzen alimentació dinàmica, és a dir el model de Envelope 
Tracking. En la figura 5.1 es pot veure el esquema del sistema complet. 
 
 

 
Fig. 5.1 Esquema del sistema complet 

 
 
A traves del GPIB es connecta els instruments de mesura al ordinador, de tal 
manera que fa possible la comunicació entre ells. Es defineix GPIB 1 i GPIB 2, 
respectivament, com la comunicació entre VSG i el Oscil�loscopi amb el PC. 
 
La senyal es genera al ordinador i es enviada al VSG per tal de pujar-la a RF. 
La senyal de sortida del VSG es amplificat per un amplificador de +23 dBm de 
guany i de un ��\� = 24.6 ��= , es a dir, per tal de no considerar les no-
linealitats d’aquest amplificador treballarem per sota del punt de compressió.  
 
El Splitter permet separar la senyal per poder veure la senyal desitjada al 
oscil�loscopi. En aquest cas visualitzem la senyal a la entrada i sortida del 
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amplificador. Per tal d’evitar el funcionament correcte del Oscil�loscopi i del 
Spectrum Analizer hem de fer servir un atenuador de 20 dB per establir les 
condicions de potencia d’entrada dels instruments. 
 
En el esquema de Envelope Tracking s’introdueix uns instrument de mesura 
mes, el Waveform Generator de Tabor, que permet crea una senyal arbitraria. 
En aquest cas es crea l’envoltant de la senyal que s’ha generat i aquesta 
mateixa envoltant es la que alimenta el amplificador de manera dinàmica. Per 
connectar al instrument a l’ordinador també es fa servir el GPIB. 
 
Per adaptar aquest esquema al nostre estudi s’ha creat una senyal continua 
des del Waveform Generator.  
 
S’ha de comentar que per tal de que el model d’Envelope Tracking tingui el 
funcionament correcta s’ha tingut que sincronitzar els instruments de generació 
de senyal, el VSG i el WG de Tabor, ja que s’alimenta el transistor de manera 
dinàmica amb la envoltant de la mateixa senyal.  
 

6.3 Implementació 
 
En aquest apartat tractarem en profunditat tots els detalls referents al 
desenvolupament de la predistorsió en el banc de testeig. 
 
Tot el software del TFC ha sigut implementat amb Matlab ja que es una eina 
molt potent matemàticament i es pot realitzar tots els càlculs i anàlisis dels 
resultats. 
 
Ja que no sempre es pot treballar en el mateix lloc de treball i per no tindre una 
dependència del sistema complet, el software s’ha realitzat per poder treballar 
en simulació o amb el sistema complet.  
 
Quan es treballa en simulació no fa falta configurar els instruments , ni crear els 
objectes GPIB, ni enviar cap senyal i tampoc rebre cap senyal. En mode 
simulació principalment es fa servir per linealitzar el AP, en aquest TFC el 
mode de simulació l’hem fet servir per estudiar la linearització a traves de la 
predistorsió. En aquest mode s’ha de carregar les dades i les variables que 
s’utilitzen en el software, que prèviament han sigut obtingudes en el laboratori.  
 
Quan es treballa amb el sistema complet es segueix el diagrama de flux que es 
mostra a la figura 5.2 . 
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Primer inicialitzem i configurem els instruments de mesura per poder 
comunicar-nos i utilitzar-los de manera adequada. 
corresponen i fem una primera 
s’ha enviat al AP hem d’ajustar la potencia del senyal per treballar en la zona 
no-lineal del AP, ho observem, en el Spectrum Analizer, quan apareix potencia 
en els canals adjacents. El valor típic de potencia de sortida del VSG es de 
dBm. 
 
Un cop podem assegurar que treballem amb zona no
identificació del AP, tot seguit apliquem la predistorsió digital i enviem la senyal 
predistorsionada al AP. Aquest procés es repetit per tal de que la predistorsió 
digital sigui adaptativa. 
 
A continuació explicarem en detall la implementació i funció de cada bloc del 
diagrama de flux. 
 

5.2.1 Inicialització Hardware
 
En aquest bloc s’inicialitza els objectes G
VSG, WG Tabor i el oscil�loscopi Agilent. El codi per inicialitzar els instruments 
GPIB i establir la comunicació es molt semblant per a tots, l’única diferencia 
radica amb el nom del objecte.
 
g2=gpib('ni',0,2); 
g2.InputBufferSize=1000;
g2.OutputBufferSize=1000000;
fopen(g2) 
fprintf(g2, '*IDN?'); 
idn2=fscanf(g2) 
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Fig. 5.2 Diagrama de flux 

 
 

Primer inicialitzem i configurem els instruments de mesura per poder 
los de manera adequada. Desprès generem el senyal 

corresponen i fem una primera transmissió del senyal al VSG. Un cop al senyal 
s’ha enviat al AP hem d’ajustar la potencia del senyal per treballar en la zona 

lineal del AP, ho observem, en el Spectrum Analizer, quan apareix potencia 
n els canals adjacents. El valor típic de potencia de sortida del VSG es de 

Un cop podem assegurar que treballem amb zona no-lineal realitzem la 
identificació del AP, tot seguit apliquem la predistorsió digital i enviem la senyal 

al AP. Aquest procés es repetit per tal de que la predistorsió 

A continuació explicarem en detall la implementació i funció de cada bloc del 

Inicialització Hardware 

En aquest bloc s’inicialitza els objectes GPIB per establir la comunicació amb el 
VSG, WG Tabor i el oscil�loscopi Agilent. El codi per inicialitzar els instruments 
GPIB i establir la comunicació es molt semblant per a tots, l’única diferencia 
radica amb el nom del objecte. 

nputBufferSize=1000; 
g2.OutputBufferSize=1000000; 
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Primer inicialitzem i configurem els instruments de mesura per poder 
generem el senyal 

del senyal al VSG. Un cop al senyal 
s’ha enviat al AP hem d’ajustar la potencia del senyal per treballar en la zona 

lineal del AP, ho observem, en el Spectrum Analizer, quan apareix potencia 
n els canals adjacents. El valor típic de potencia de sortida del VSG es de -12 

lineal realitzem la 
identificació del AP, tot seguit apliquem la predistorsió digital i enviem la senyal 

al AP. Aquest procés es repetit per tal de que la predistorsió 

A continuació explicarem en detall la implementació i funció de cada bloc del 

PIB per establir la comunicació amb el 
VSG, WG Tabor i el oscil�loscopi Agilent. El codi per inicialitzar els instruments 
GPIB i establir la comunicació es molt semblant per a tots, l’única diferencia 
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Aquí podem veure el codi per crear el objecte GPIB del Tabor, també es 
defineix la mida de entrada i sortida del bus GPIB i a continuació s’estableix la 
comunicació amb la funció fopen(). 
 

5.2.2 Configuració del Hardware 
 
En aquest bloc es configura els instruments a traves de comandes SCPI. En la 
figura 5.3 es pot veure les diferents configuracions que es fan als 3 instruments 
de mesura. 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Settings del instruments de mesura 
 
 
En el VSG es configura l’amplitud i freqüència de RF, la freqüència de mostreig 
en la que el VSG genera la senyal, s’ha fet servir 40 MHz, i el trigger que en 
aquest cas funciona de manera continua. Un cop generat el senyal 
s’automatitza el instrument escollint el senyal prèviament carregat i activant la 
sortida de RF. 
 
En el Tabor es genera un senyal continuo amb un nivell d’amplitud de 1.34 V 
que fa que a la entrada del transistor CREE tinguem els 28 V desitjats. També 
s’automatitza activant la sortida. 
 
Pel que fa a l’oscil�loscopi s’ajusta l’escala vertical i horitzontal, l’offset, el 
trigger i el mode d’adquisició de dades. El trigger es de pendent positiva i es 
dispara en el canal 2 ja que es la senyal d’entrada del AP. El mode d’adquisició 
de dades utilitzat es el Real Time Normal on l’adquisició de dades es completa 
en un sol trigger, es desactiva la mitjana de dades, els numero de dades ve 
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donat per la relació que hi ha entre la freqüència de generació i la freqüència 
d’adquisició perquè es realitzi el estudi amb les mateixes senyals, 
freqüència d’adquisició de dades utilitzada es de 10 GHz.
 
 

 
 
On ��v és la freqüència de generació de dades, 
mostreig en el oscil�loscopi i 
 

5.2.3 Generació del senyal
 
Per el estudi del AP s’han fet servir tres tipus de senyal. El test de dons tons, 
una senyal M-QAM i un senyal OFDM. Es pot determinar la longitud de las 
senyals en funció de les nostres necessitats. En 
es crea una senyal o un altre.
en funció de la variable mod_type
 
 

Fig. 5.4 Diagrama de flux de la funció Do_generate

 
Totes les senyals han de
esta configurat per agafar les 
 

5.2.3.1 Two Tone Test

 
La senyal de dos tons purs ens permet veure els productes de intermodulació 
amb molta caritat i poder veure els efectes de la predistorsió.
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donat per la relació que hi ha entre la freqüència de generació i la freqüència 
es realitzi el estudi amb les mateixes senyals, 

freqüència d’adquisició de dades utilitzada es de 10 GHz. 

��)$%+� = �v � ���r
���"                                                 

és la freqüència de generació de dades, ��� és la freqüència de 
mostreig en el oscil�loscopi i �v és la longitud de la senyal generada.

del senyal 

Per el estudi del AP s’han fet servir tres tipus de senyal. El test de dons tons, 
QAM i un senyal OFDM. Es pot determinar la longitud de las 

senyals en funció de les nostres necessitats. En funció de la variable 
n altre. En la figura 5.4 es pot veure la senyal generada 
mod_type. 

 
Diagrama de flux de la funció Do_generate

 

Totes les senyals han de ser generades en components I e Q ja que el VSG 
urat per agafar les dades en I e Q. 

Two Tone Test 

La senyal de dos tons purs ens permet veure els productes de intermodulació 
amb molta caritat i poder veure els efectes de la predistorsió. 
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donat per la relació que hi ha entre la freqüència de generació i la freqüència 
es realitzi el estudi amb les mateixes senyals, i la 

                                            (5.1) 

és la freqüència de 
és la longitud de la senyal generada. 

Per el estudi del AP s’han fet servir tres tipus de senyal. El test de dons tons, 
QAM i un senyal OFDM. Es pot determinar la longitud de las 

de la variable mod_type 
la senyal generada 

 

Diagrama de flux de la funció Do_generate 

Q ja que el VSG 

La senyal de dos tons purs ens permet veure els productes de intermodulació 
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Per crear el senyal de dos tons en format de I e Q, s’ha fet servir les propietat 
trigonomètrica de la formula 5.2 . 
 

cos&? ± ¡( = cos&?( cos&¡( ∓ sin&?( sin&¡(                        (5.2) 
 
 
Si tenim una senyal de dos tons que compleix l’equació 5.3 llavors podem 
desenvolupar l’equació per arribar a tenir una expressió semblant a 5.6 . 
 
 

?&'( = cos �FGH − ∆J
5 K '" + cos �FGH + ∆J

5 K '"                         (5.3) 

 
 

?&'( = cos FGH ∙ ' − ∆J
5 ∙ 'K + cos FGH ∙ ' + ∆J

5 ∙ 'K                         (5.4) 

 
 

?&'( = cos&GH ∙ '( cos F∆J
5 ∙ 'K + sin&GH ∙ '( sin F∆J

5 ∙ 'K + cos&GH ∙ '( cos F∆J
5 ∙ 'K −

sin&GH ∙ '( sin F∆J
5 ∙ 'K                                         (5.5) 

 
 

?&'( = 2 ∙ cos&GH ∙ '( cos F∆J
5 ∙ 'K                                (5.6) 

 
 
D’aquesta forma la senyal de dos tons es pot escriure en components I e Q. On 
la  component I es mostra en l’equació 5.8 i la component Q es mostra a 
l’equació 5.9 . 
 
 

?&'( = 8 ∙ cos&GH ∙ '( + ¥t ∙ sin&GH ∙ '(                             (5.7) 
 
 

8 = 2 ∙ cos F∆J
5 ∙ 'K                                          (5.8) 

 
(5.9) 

t = 0 
 

 
Un cop obtingudes les components I e Q s’ha de normalitzar el senyal. 
 

5.2.3.2 M-QAM 

 
Per que fa  a la generació del senyal de la M-QAM segueix el esquema de la 
figura 5.5. 
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Fig. 5.5 Diagrama de flux de la senyal M-QAM 

 
 
Per general una senyal M-QAM primer es crea una array de números enters 
arbitraris entre 0 i M, aquest array es crea amb la funció randint. Tot seguit es 
crea’n els símbols de la modulació amb la funció qammod on s’especifica el 
array definit i el ordre de la modulació. Un cop creat el filtre conformador, en 
aquest TFC s’ha fet servir un root raised cosine amb un rolloff de 0.35, s’ha de 
convolucionar amb la senyal generada, amb la funció cconv fem la convolució 
circular i podem definir la llargada de la senyal resultant. Per fer la convolució 
s’ha provat varius mètodes però el mes satisfactori ha sigut la convolució 
circular ja que no introdueix retards,es pot definir la longitud de la senyal i al ser 
una convolució cíclica s’adapta molt be al nostre sistema.  
 
Per últim s’ha de normalitzar la senyal de forma que el mòdul de la senyal de 
sortida gsig no sigui superior a 1, també s’utilitza un rang de seguretat 
anomenat gsig_scale per tal de que no superi el rang de funcionament del VSG 
N5182A. 
 

5.2.4 Transmissió del senyal 
 
Un cop creat el senyal desitjat per estudiar les característiques del AP s’ha de 
transmetre aquest senyal al VSG, on aquest pujarà el senyal generat a RF en 
aquest TFC es defineix a una freqüència de 2 GHz. 
Per poder treballar en mode arbitrari el senyal ha de se carregat a una memòria 
volàtil anomenada WFM1.El VSG treballa en 16 bits i en senyals positius. En el 
següent codi es pot veure com es transforma la senyal per poder ser carregada 
correctament al VSG.  
 
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Primera part 
  
L_bytes=L_x*4; 
strL=num2str(length(num2str(L_bytes))); 
DAC_range=2^15-1; 
x1=DAC_range*n5182a_I; 
x2=DAC_range*n5182a_Q; 
 for i = 1:L_x 
     if x1(i)<0 
         x1(i)=2*DAC_range+x1(i)+1;      
     else 
     end 
 end 
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 for i = 1:L_x 
     if x2(i)<0 
         x2(i)=2*DAC_range+x2(i)+1;      
     else 
     end 
 end 
   
x1=uint16(x1); 
x2=uint16(x2); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Segona part 
  
data=[]; 
  
for n = 1:L_x 
    s=dec2hex(x1(n),4); 
    I_H=uint8(hex2dec(s(1:1:2))); 
    I_L=uint8(hex2dec(s(3:1:4))); 
  
    s=dec2hex(x2(n),4); 
    Q_H=uint8(hex2dec(s(1:1:2))); 
    Q_L=uint8(hex2dec(s(3:1:4))); 
  
    data=[data I_H I_L Q_H Q_L]; 
end 
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Tercera part 
  
cadena=[':MEM:DATA "WFM1:IQ_EPM1",#',strL,num2str(L_bytes)]; 
cadena_num=uint8(cadena); 
fwrite(g2,[cadena_num data]); 
 
La senyal es separa en les components I e Q i es fa el mateix procediment per 
les dues components. 
 
En la primera part del codi el senyal amb part negativa es gira ocupant la meitat 
del rang superior, això es pot veure a la figura 5.6. El rang es de 2�¦ bits pero 
es defineix el DAC_range a 2�§ − 1 perquè la meitat superior del rang es 
ocupat pels números negatius. 
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Fig. 5.6 Senyal original(blau) i senyal positiva (vermell) 
 

 
Desprès es converteix la senyal decimal en hexadecimal amb una 
representació de 4 bits, tot seguit s’agafa els dos primers bits hexadecimals i es 
converteixen en decimal, es anomenat I_H, i el mateix per els dos últims bits, 
que s’anomena I_L. 
 
En la tercera part es dona el comandament SCPI per carregar la senyal al 
VSG. Aquest comandament ha de seguir una sèrie d’especificacions: 
 

� El nom del fitxer es "WFM1:IQ_EPM1" 
� Per indicar el principi del bloc de dades s’utilitza #. 
� El strL indica el numero de dígits de la longitud de dades. 
� La longitud de las dades l’indica L_bytes. 
� Per últim s’introdueix les dades. 

 

5.2.5 STOP 
 
Un cop la senyal ja esta carregada al VSG i pujada en freqüència, s’inicia la 
identificació del AP i tot seguit la linearització a traves de la predistorsió. Però 
per poder linealitzar un amplificador hem d’assegurar que existeixen no-
linealitats. És en aquest moment on tenim que ajustar manualment la potencia 
de sortida del VSG per tal de tenir efectes no-lineals. En la figura 5.7 es mostra 
l’espectre d’una senyal 64-QAM a la sortida del amplificador amb una potencia 
de sortida de -20 dBm i -11 dBm, respectivament.  
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Fig. 5.7 Espectre de senyal de sortida amb un potencia de -20 dBm (blava)i -

11dBm (groga) 
 
 

5.2.6 Identificació 
 
Per poder aplicar la predistorsió es necessari identificar el comportament del 
AP, mes concretament identificar el comportament de l’amplitud i fase de 
sortida en funció de la amplitud d’entrada. En aquest proses d’identificació es 
llegeix l’entrada i sortida del amplificador i es baixa la senyal a banda base. 
Obtenint així les components I e Q crues, es a dir, sense ser convolucionades 
amb el pols conformador. Mes tard per realitzar el estudi de la EVM si que es 
convoluciona i es delma. 
 

5.2.7 Predistorsió 
 
 
En aquesta part del sistema es realitza la linearització del AP a traves de la 
predistorsió,el concepte de predistorsió s’ha explicat al capítol 3. Aquí s’explica 
les funcions utilitzades en MATLAB per tal de fer possible la predistorsió.  
 
 
dpd_linear_gain=max(abs(yAmpliOut))/max(abs(x)); 
x_abs=abs(x)*dpd_linear_gain; 
x_angle=angle(x); 
 
gain=yAmpliOut./yAmpliIn; 
 
%Para caracterizar la Curva AM-AM i la predistorsion de AM-AM 
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c_car_AM=polyfit(abs(yAmpliIn),abs(yAmpliOut),grado); 
c_pd_AM=polyfit(abs(yAmpliOut),abs(yAmpliIn),grado);  
 
%Para caracterizar la Curva AM-PM i la predistorsion de AM-PM 
phase=angle(gain); 
c_car_PM=polyfit(abs(yAmpliIn),phase,grado); % coefficientes de la 
caracterizacion AM-PM 
  
%Predistorsion de amplitud 
x_dpd_AM=polyval(c_pd_AM,x_abs);% Señal Predistorsionada en Amplitud 
valores_PM=polyval(c_car_PM,x_dpd_AM); 
x_dpd_phase=x_angle-valores_PM; %Señal predistorsionada en Fase 
x_dpd=x_dpd_AM.*exp(1j*x_dpd_phase); %Señal predistorsionada en 
amplitud i fase 
 

Per poder assegurar el funcionament de la predistorsió hem de delimitar el 
mòdul de la senyal d’entrada, ja que no coneixem el comportament del AP per 
amplituds mes gran al màxim mòdul de la senyal de sortida. De delimitar las 
senyals correctament s’encarrega el dpd_linear_gain, que es defineix com la 
divisió entre els mòduls màxims de la senyal de sortida i la senyal d’entrada. 
 
Per la caracterització de corbes ens basem en el mètode de mínims quadrats, 
la funció polyfit(x,y,N) ens retorna els coeficients del polinomi de grau N que 
mes s’ajusta de millor forma a y. Per calcular els coeficients del mòdul de la 
predistorsió, es tan intuïtiu com girar les coordenades, es a dir, la senyal de 
sortida esta en el eix de abscisses i la senyal de sortida en el eix de ordenades. 
En la figura 5.8 es pot veure la corba de predistorsió d’amplitud, la seva 
caracterització amb un polinomi de grau 7 i la superposició de las corbes.  
 
 

 
 
Fig. 5.8 Predistorsió AM-AM (blava) i caracterització de la predistorsió AM-AM 

(Magenta) 
 
 
Els coeficients de la fase del guany es calculen en funció del mòdul de la 
senyal d’entrada. En la figura 5.9 s’il�lustra la corba de predistorsió del guany 
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de la fase, la seva caracterització amb un polinomi de grau 7 i la superposició 
de las dues corbes.  
 
 

 
Fig. 5.9 Predistorsió AM-PM (blava) i caracterització de la predistorsió AM-PM 

(Magenta) 
 

 
En el capítol 6 veurem la millora de la linearització en funció del grau del 
polinomi.  
 
Per calcular la senyal predistorsionada es fa servir la funció polyval(p,x) que 
retorna el valor de la funció x avaluada en els coeficients d’un polinomi p. Cal 
tindre hem compte que la variable valores_PM es la fase del guany i s’ha de 
restar a la fase de la senyal d’entrada per complementar la distorsió de fase 
que introdueix el AP. 
 
La senyal predistorsionada no te gaire interès ja que l’important es el conjunt 
del sistema, es a dir, que la sortida sigui una replicada amplificada de la senyal 
d’entrada. En la figura 5.10 es pot veure la diferencia entre la senyal original i la 
senyal predistorsionada d’una 64-QAM. 
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Fig. 5.10 Senyal enviada (blava) i Senyal rebuda (vermella) 
 
 

5.2.8 Bucle 
 
Aquest bucle permet solucionar els efectes de memòria del AP realitzant el 
estudi de la predistorsió tantes vegades com el usuari indiqui a la variable 
N_LOOPS.  
 
Un cop s’ha enviat la senyal predistorsionada es realitza de nou la identificació 
del AP però amb la senyal predistorsionada i la sortida. En la figura 5.11 es veu 
el diagrama de blocs del estudi de la identificació en el bucle. 
 
 

 
 

Fig. 5.11 Diagrama de flux del bucle 
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CAPÍTOL 6. RESULTATS 
 

6.1 Test de dos tons 
 
A continuació mostrarem i analitzarem els resultats obtinguts per un test de dos 
tons. 
 
Desde el MATLAB s’ha creat una senyal amb 128 mostres per període. Tenint 
una freqüència de mostreig de �� = 40 c¨©, el període de la senyal generada 

serà de , = w ∙ ,� = �5ª
«� ¬® d’aquí podem calcular la freqüència de la senyal 

generada que serà de � = 312.5 °¨©. Com s’ha explicat en el apartat 5.2.3.1es 
generen dos tons a freqüència �� = 2±ℎ© − 312.5°ℎ© = 1.9997 ±ℎ© i �5 =
2±ℎ© + 312.5 °¨© = 2.0003 ±¨©.  
 
En la figura 6.1 es mostra la entrada i sortida del amplificador sense 
predistorsió. 
 
 

 
Fig. 6.1 Senyal d’entrada(blava) i senyal de sortida (vermella) sense 

predistorsió 
 
 
Per poder realitzar la predistorsió es necessari identificar les corbes AM-AM i 
AM-PM que s’il�lustren a la figura 6.2. 
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Fig. 6.2 Corbes AM-AM i  AM-PM 

 
 
En la figura 6.3 es mostra la amplitud i fase de la entrada i sortida del 
amplificador un cop predistorsionat. 
 
 

 
Fig. 6.3 Senyal d’entrada(blava) i senyal de sortida (vermella) amb predistorsió 
 
  
En la figura 6.4 es compara les corbes AM-AM i AM-PM del senyal sense i amb 
predistorsió. Es pot observar que  la corba AM-AM del senyal predistorsionat es 
mes lineal que el senyal sense predistorsió. 
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Fig. 6.4 Corbes AM-AM i AM-PM sense predistorsió (vermella) i amb 

predistorsió (blava) 
 
 
Per finalitzar observarem els resultats de la predistorsió adaptativa en el domini 
freqüencial. Es calcula el C/I per mesurar la millora de la predistorsió, sense 
predistorsió el C/I es de 30dB, un cop feta la primera predistorsió el C/I 
disminueix fins a 44dB i fen una segona predistorsió torna a disminuir fins a 
50dB. Això es mostra a la figura 6.5. 
 
 

 
 

Fig. 6.5 Senyal original (magenta), senyal predistorsionada primera iteració 
(groga) i senyal predistorsionada segona iteració (blava) 
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6.2 64-QAM 
 
La Fig. 6.6 mostra els senyal en fase i quadratura en el domini temporal per la 
modulació 64-QAM. Observant-les, constatem que són senyals amb una 
envoltant no constant amb presència de pics que són la causa dels alts nivells 
de PAPR. 
 

 
 

Fig. 6.6 Senyal temporal I (blava) e Q (vermella) de la modulacio 64-QAM 
 
 
La distorsió dintre de la banda que introdueix el AP es pot observar en la 
Fig.6.7, on es veu que la senyal de sortida del amplificador ha sigut girada i 
distorsionada en amplitud. 
 
 

 
Fig. 6.7 Senyal d’entrada(blava) i senyal de sortida (vermella) sense 

predistorsió 
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En la constel�lació de la Fig. 6.8 es pot observar millor ja que no hi ha 
transicions entre els símbols sinó que nomes s’observen els símbols 
transmesos i rebuts.  
 

 
 
Fig. 6.8 Constel�lació d’entrada(blava) i constel�lació de sortida (vermella) 

sense predistorsió 
 
 
En la Fig. 6.9 s’observa las corbes AM-AM  i AM-PM del AP. 
 
 

 
Fig. 6.9 Corbes AM-AM i AM-PM sense predistorsió 

 
 
Un cop aplicada la predistorsió observarem els resultats en el domini temporal, 
domini freqüencial i farem una taula amb el càlcul del NMSE tant abans com 
desprès de la predistorsió en funció del grau del polinomi. 
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En la Fig. 6.10 i Fig. 6.11 observem la entrada i sortida del AP amb predistorsió 
sense i amb desmodulació, respectivament. En la constel�lació podem observar 
que la distorsió dintre de la banda ha disminuït, ja que els símbols rebuts són 
mes a prop del símbols enviats. 
 

 
Fig. 6.10 Senyal d’entrada(blava) i senyal de sortida (vermella) amb 

predistorsió 
 
 

 
Fig. 6.11 Constel�lació d’entrada(blava) i constel�lació de sortida (vermella) 

amb predistorsió 
 
 
En la Fig.6.12 es fa una comparació entre les corbes AM-AM i AM-PM amb i 
sense predistorsió, a la corba AM-AM es pot observar que la predistorsió fa que 
la corba sigui mes lineal.  
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Fig. 6.12 Corbes AM-AM i AM-PM sense predistorsió (vermella) i amb 

predistorsió (blava) 
 
 
En el domini freqüencial podem observar la distorsió fora de banda. En la Fig. 
6.13 s’observa el espectre de la senyal sense predistorsió, amb la primera 
iteració de la predistorsió i amb una segona iteració. Es pot observar que la 
potencia en els canals adjacents es cada cop menor.  
 
 

 
 
Fig. 6.13 Senyal original (groga), senyal predistorsionada primera iteració 

(magenta) i senyal predistorsionada segona iteració (blava) 
 
 
Per poder mesurar la millora de la predistorsió fora de banda es calcula el 
ACPR. En la Fig. 6.14 s’observa que tant el ACPR superior com el inferior es 
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de -34.3 dBc, es a dir, que la potencia dels canals adjacents es de -34.3dB 
respecte a la portadora. 
 
 

 
 

Fig. 6.14 Mesura del ACPR de la senyal original 
 
 

Amb la predistorsió el ACPR millora fins a -44.7dBc en el canal inferior i -
48.2dBc en el canal superior. Això es pot observar en la Fig. 6.15 . 
 
 

 
 

Fig. 6.15 Mesura del ACPR de la senyal predistorsionada 
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Per quantificar la millora de la distorsió dintre de la banda es fa servir el NMSE, 
també es podria calcular amb el EVM però al realitzar la desmodulació es perd 
informació de la predistorsió.  El NMSE es calcula amb las senyals d’entrada i 
sortida del amplificador sense filtrar. En la taula 6.1 es fa una comparació del 
NMSE mesurat amb i sense predistorsió en funció del grau del polinomi que 
s’utilitza per caracteritzar la corba de predistorsió. 
 
Taula 6.1. NMSE calculat amb i sense predistorsio en funcio del grau del 
polinomi de caracteritzacio.  
 
GRADO (N) NMSE en dB 

(sin predistorsión) 
NMSE  en dB 

(con predistorsión) 
1 -38.1923 -63.8396 
2 -38.2636 -67.6481 
3 -38.1495 -76.4901 
4 -38.2431 -78.2264 
5 -38.5716 -77.0575 
6 -38.2342 -78.9064 
7 -38.1881 -78.7353 
8 -38.1264 -78.2557 
9 -38.1352 -78.2037 

 
 
Es pot concloure que el valor de NMSE sense predistorsió no depèn del grau 
del polinomi ja que la distorsió la introdueix el AP i que el NMSE amb 
predistorsió millora en funció del grau del polinomi però amb un polinomi de 
grau 4 hi ha prou per caracteritzar la corba de predistorsió.  
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CONCLUSIONS 
 
Amb aquest TFC preteníem implementar un banc de testeig per estudiar les no-
linealitats del AP i posteriorment realitzar la linealització a traves de la 
predistorsió . Per fer-ho hem seguit els següents passos: 
 

• En primer lloc hem posat de manifest la necessitat d’aplicar tècniques de 
linealització per utilitzar amplificadors de potència altament eficients però 
molt no-lineals. D’entre totes les tècniques de linealització presentades 
hem implementat la coneguda com predistorsió. 
 

• En segon lloc hem introduït tota la teoria que fonamenta la tècnica de 
predistorsió; clau per a la posterior implementació.  
 

• En tercer lloc hem introduït tots els instruments de mesura que 
intervenen en el banc de testeig i la automatització del sistema a traves 
d’un bus GPIB. A causa de treballar conjuntament al laboratori amb 
altres estudis s’ha aprofitat la arquitectura d’Envelope Tracking i s’ha 
tingut que adaptar al sistema per treballar amb una arquitectura simple. 

 
• En quart lloc hem desenvolupat la implementació tant del modulador, el 

desmodulador,la predistorsió pròpiament dita i la implementació del 
bucle adaptatiu. La verificació dels resultats, tot i presentar-se en un 
capítol apart, s’ha dut a terme simultàniament amb la implementació. De 
no haver estat així, hagués estat impossible la detecció i correcció dels 
errors que han sorgit. 
 
 

Pel que fa referència al banc de testeig la implementació de la configuració del 
instruments, l’enviament de dades i captura de dades del Osciloscopi funcionen 
tal com esperàvem. En canvi amb la predistorsió he tingut problemes amb la 
fase de la senyal de dos tons ja que no acaba de ser la mateixa que la senyal 
d’entrada. En canvi amb la modulacio d’una 64-QAM no hi ha hagut cap tipus 
de problema 
 
És per això que, tot i que donem la versió proposada per bona com una primera 
aproximació, deixem pendents moltes possibilitats de millora per un treball 
futur: 
 

• Millora de la tècnica de predistorsió en fase o provar la predistorsio amb 
altres modulacions amb amples de banda diferents. 
 

• Optimitzar el codi del sistema d’automatització. 
 

• Programar la captura del senyal amb una targeta d’adquisició de dades 
com pot ser la ZTEC disponible al laboratori. 
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• Introduir e implementar altres millores per millorar l’eficiència introduint 
diferents modes d’operació com proposa [14] . 
 

• Tractar d’aportar millores innovadores. 
 

 

ESTUDI D’AMBIENTALITZACIÓ  
 
El banc de testeig i la tècnica de predistorsió no té cap mena d’impacte 
perjudicial sobre el medi ambient. Ans al contrari, el fet de que la tècnica estigui 
orientada a permetre l’ús d’amplificadors de potència altament eficients es 
tradueix en estalvi energètic. 
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